
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від  22.04.2019                                                                   №  Проект 
с. Миколаївка
Про приведення у відповідність
до чинного законодавства України 
рішення № 14 від 22.12.2018р. 

Відповідно до наказу Міністерства фінансів  України від 25.03.2019р.
№ 118 «Про внесення змін до довідника місцевих бюджетів», на виконання
листа Департамента фінансів Сумської обласної державної адміністрації від
29.03.2019 року № 03.1-21/337 з  метою приведення рішення про місцевий
бюджет  об’єднаної  територіальної  громади  у  відповідність  до  чинного
законодавства  України,  згідно  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», Миколаївська сільська рада       
В И Р І Ш И Л А:

1. Внести  до  рішення  тридцять  першої  сесії  сьомого  скликання
Миколаївської сільської ради № 14 від 21 грудня 2018 року «Про
сільський бюджет Миколаївської сільської ради на 2019 рік» (далі –
Рішення) такі зміни:
1.1. Слова  «сільський бюджет» у тексті Рішення та додатках до

нього  у  всіх  відмінках  замінити  словами  «бюджет
Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади»;

1.2. Назву  Рішення  викласти  в  такій  редакції  «Про  бюджет
Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади на
2019 рік»;

1.3. Вилучити  абзац  3  пункту  3  текстової  частини  Рішення,  як
такий що не відповідає  чинному законодавству України;

1.4. Пункт 5 текстової частини після слів «місцевих/регіональних
програм» доповнити словами «у сумі 6 243 959 гривень»;

1.5. З підпункту 1) пункту 6 текстової частини Рішення вилучити
посилання  на  статтю  102  Бюджетного  кодексу  України,
оскільки  до  бюджету  Миколаївської  сільської  об’єднаної
територіальної громади  не надходять субвенції з державного
бюджету  місцевим  бюджетам  на  здійснення  державних
програм  соціального  захисту  та  вилучити  слова  «а  також



надходження відповідно до Закону України «Про Державний
бюджет на 2019 рік»;

1.6. Підпункт 2) пункту 6 текстової частини Рішення викласти в
наступній  редакції:  «джерелами  формування  у  частині
фінансування  є  надходження,  визначені  частиною  першою
статті 15 Бюджетного кодексу України»;

1.7. З підпункту 1) пункту 7 текстової частини Рішення вилучити
слова  «а  також надходження  відповідно  до  Закону  України
«Про Державний бюджет на 2019 рік»;

1.8. З підпункту 2) пункту 7 текстової частини Рішення вилучити 
слова «та пунктом 2 статті 72 Бюджетного кодексу України»;

1.9. Пункт 13 текстової частини Рішення після слів «виконавчому
комітету» доповнити словами «за погодженням з  постійною
комісією  з  питань  місцевого  самоврядування,  соціально-
економічного  розвитку  громади,  планування  бюджету,
фінансів, підприємництва та торгівлі».

1.10. У додатку 1 до Рішення замінити назву коду доходів 19010100
на  «Екологічний  податок,  який  справляється  за  викиди  в
атмосферне  повітря  забруднюючих  речовин  стаціонарними
джерелами забруднення  (за  винятком викидів  в  атмосферне
повітря двоокису вуглецю)»;

1.11. У додатку 3 до Рішення назву коду ТКВКМБ 1160 після слів
«Інші програми» доповнити словом «заклади»;

1.12. У додатку 6 до Рішення по коду ТКВКМБ 8311 виключити
суму 498674,00 із видатків бюджету розвитку.

2. Скасувати  рішення  тридцять  третьої  сесії  сьомого  скликання
Миколаївської  сільської  ради  №  04  від  14.03.2019  року  «Про
приведення у відповідність до чинного законодавства України назви
рішення № 14 від 22.12.2018р.», як таке що не відповідає чинному
законодавству України.

3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію  з  питань  місцевого  самоврядування,  соціально-
економічного  розвитку  громади,  планування  бюджету,  фінансів,
підприємництва та торгівлі.

Сільський голова                        С.В. Самотой
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